
Wilting is meer dan vijfendertig jaar actief als een bedrijf dat zich specifiek richt op 
de productie van hoogwaardige onderdelen en modules.  
De klanten zijn Europese bedrijven die wereldwijd concurreren.  
Wilting biedt technologie, kwaliteit en logistiek die de concurrentiekracht van haar 
klanten versterkt. Door de productieketen van begin tot eind in te richten, 
kwaliteitscontrole te doen en de logistiek & planning te organiseren, kunnen 
klanten rekenen op tijdige levering van het gecontroleerde en traceerbare 
eindproduct. In de cultuur van Wilting ligt een diepgewortelde drang tot 
ontwikkeling en vernieuwing verankerd. Een proces dat heeft geresulteerd in een 
topteam van bovengemiddelde klasse met een mix van professionaliteit, probleemoplossend vermogen en daadkracht. 
 
Door uitbreiding van onze activiteiten is een vacature ontstaan voor de functie van:  

Projectleider NPI 

Jouw werkweek 
 
Jij bent verantwoordelijk voor het opstarten, begeleiden en afronden van projecten van nieuwe mechanische onderdelen 
en/of  hightech modules. Daarbij neem je de leiding over een multidisciplinair projectteam van collega’s en eventueel partners. 
Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten op technisch commercieel vlak, zowel in het (pré-) offertestadium als na 
ontvangst van de opdracht. Bij complexe maakbaarheidsvraagstukken word je door de klant al vroeg in de engineeringsfase 
van een product betrokken om voorstellen te doen met betrekking tot de maakbaarheid van een onderdeel, module of 
samengestelde deel. Na opdracht neem je de volledige verantwoordelijkheid voor het industrialiseren van het onderdeel, 
assemblage of samengesteld deel. Je levert een stabiel, volledig uitgewerkt en geborgd productieproces inclusief afspraken 
met partners/toeleveranciers.  

 
Jouw competenties 
 

 Hbo werk –en denkniveau in een technische richting; 
 Ervaring als projectleider in een fijnmechanische/ verspanende productieomgeving; 
 Brede kennis van productietechnologieën, zoals solderen, draadvonken, lassen is een pré;  
 Flexibel en collegiaal; 
 Klantgericht, zelfstandig en accuraat; 
 Stressbestendig en effectief in communicatie. 
 Beheersing van Nederlandse en Engelse taal; Duits is een pré; 

 

Dit biedt Wilting 
 

 Geen baan maar een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden; 

 De mogelijkheid om met plezier terug te kunnen kijken op je werkdag; 

 Een innovatief werkveld; 

 Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk; 

 Een pensioenregeling; 

 Een omzetbonus; 

 25 vakantiedagen en 13 Adv-dagen op basis van een fulltime dienstverband. 

Interesse? 

Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen naar werken@wilting.eu 

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas van de Sande 040-2052747/06-29147247 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.wilting.eu 

 
Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Wilting en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een 
uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:werken@wilting.eu
http://www.wilting.eu/

